Distances līgums par klientu pašapkalpošanās portālā
„www.manakreditvesture.lv“ esošajiem pakalpojumiem
1. Šis ir distances līgums starp AS „Kredītinformācijas Birojs“, reģ. Nr. 40103673493,
juridiskā adrese: Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019, tālr. nr. +371 66934700, e-pasts:
info@kib.lv (turpmāk – KIB) un fizisku personu, kura pērk kādu no klientu
pašapkalpošanās portālā „www.manakreditvesture.lv“ (turpmāk – Portāls) esošo
pakalpojumu (turpmāk fiziska persona saukta – Klients, pakalpojums - Pakalpojums).
2. Katra Pakalpojuma informatīvs apraksts pieejams Portālā, Klientam veicot izvēli par
konkrēto Pakalpojumu.
3. Lai Klients varētu Pakalpojumus elektroniski saglabāt vai izdrukāt PDF formātā,
Patērētāja datoram jābūt uzinstalētai jaunākajai Adobe Acrobat Reader programmas
versijai (bezmaksas instalācija pieejama „http://www.adobe.com/”).
4. Pakalpojumu KIB sniedz Klientam pēc tam, kad ir saņēmis maksājuma apstiprinājumu.
Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē Pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Klienta
piekrišanu, ka šie noteikumi piemērojami konkrētajam Pakalpojumam.
5. Portālā ir pieejams cenrādis par katru Pakalpojumu. Cenrādī norādītajā Pakalpojuma
cenā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis.
6. Maksu par Pakalpojumu lietošanu Klients veic bezskaidras naudas norēķinu veidā,
izmantojot kādu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
7. Klientam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības attiecībā uz pakalpojumu, tā kā
Pakalpojuma sniegšanas veids (tūlītēja izpilde tiešsaistes režīmā) padara atteikuma
tiesību izmantošanu par neiespējamu.
8. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients Portālā noteiktajā kārtībā ir izvēlējies
Pakalpojumu, un ir spēkā, kad Klients ir saņēmis no KIB Pakalpojumu (tas ir, Klientam
pakalpojums ir pieejams Klienta profilā).
9. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp KIB un Klientu, tiek risināti
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības iesniegt
sūdzību Datu valsts inspekcijai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzrauga
KIB. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Klients ir arī tiesīgs iesniegt sūdzību
Patērētāju tiesību aizsardzības birojam.
10. KIB ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Līguma noteikumos. Ja
Klients nepiekrīt izmaiņām, tad turpmāk neizmanto Pakalpojumus.
11. Līguma aktuālā redakcija ir pieejama Portālā. Portāla lietotāju ērtības labad šis līgums
ir iztulkots citās valodās un šī līguma iztulkotās redakcijas ir pieejamas Portālā. Jebkurā
gadījumā par noteicošo uzskatāma šī līguma redakcija latviešu valodā.

